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Melletted áll!?

alaki egyszer azt mondta nekem, hogy meg se próbáljak hazudni, minden leolvasható az arcomról.
Nem hagyott nyugodni a gondolat,
hogy bármikor elárulhatom magamat.
Azóta még inkább figyelem az arcokat.

Szívderítő látni azt az örömöt, ami
ajándékbontás közben ül ki az arcokra.
De mennyire másról beszél ugyanaz az
arc, amikor valami olyasmit kell tegyen
a gazdája, amihez egyáltalán nem fűlik
a foga.
Gyermekkoromban keserves látványt nyújthattam, amikor édesapám
odaparancsolt a tányér spenótfőzelék
mellé. Addig nem mehettem le a tömbház elé játszani, amíg ki nem ürült
a tányérom.
Még ma is tisztán emlékszem,
amikor egyik unokatestvérem hirtelen belázasodott. Nem használt
semmi. Egyre rosszabbul lett.
Édesanyja ekkor vett egy tiszta lepedőt, hideg vízben átöblítette,
majd ebbe a lepedőbe csavarta
a beteg gyermekét. Ezt néhányszor megismételte,
majd lassan a láz alábbhagyott. A gyermek eközben sírt, kiabált.
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Kegyetlenség lett volna? Hiszen
nem esett jól a betegnek. Nem hinném. Az édesanyja szeretetből tette, tudta, hogy a láz ellen ez
használ.
Gyermekként az
ember nem érti, hogy
miért kell lenyelni a
keserű gyógyszert,
miért kell kezet
mosni evés előtt,
miért kell lefeküdni korán, ha
másnap iskola,
miért nem lehet egész nap
tévé vagy

számítógép előtt maradni, miért kell
annyit ülni a könyv mellett gyakorolva az
olvasást, miért nem lehet állandóan csak
pizzát és chipset enni?

De milyen jó, hogy a kicsi gyermek mellett ott van a szülő, aki többet tud nála.
Irányítja, vezeti, még akkor is, ha a gyermek ez ellen lázad. Mindezt gyermeke érdekében teszi.

A nyáron a házunk közelében tanultak
repülni a gólyák. A gólyaszülők kibillentették a biztos fészekből a kicsinyeket,
hogy merjék próbálgatni szárnyaikat. De
rögtön ott termettek mellettük, néha saját
testükkel fogták fel a bizonytalan landolást. A gyakorlás nem volt mindig örömteli. De szükséges volt ahhoz, hogy ősszel
együtt repülhessenek melegebb, biztonságosabb vidékre.

Nem érti az ember, hogy
miért lesznek gyógyíthatatlanul betegek a gyerekek, miért veszítünk el
hirtelen fiatal, életerős
családtagokat, barátokat,
miért szűnnek meg egyik
napról a másikra munkahelyek, miért olyan kicsi a
fizetés, miért csúfolnak,
közösítenek ki néha gyerekeket az óvodában, iskolában.

De jó, ha tudjuk: Édesatyánk, a hatalmas Isten
önzetlenül kész mellettünk
állni még a legnehezebb
helyzetekben is. Szeretetéből úgy cselekszik, hogy
nekünk jó legyen, még akkor is, ha nekünk nem esik
jól. Ő túllát a mi határain-
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kon. Tudja, mi kell ahhoz, hogy
Vele lehessünk a mennyországban.

Ő teremtett minket, szeret,
gondja van ránk. Önzetlenségének legnagyobb bizonyítéka, hogy
elküldte egyetlen Fiát életével fizetni a bűneinkért járó tartozásért. Nem csak valami kicsi részt
fizetett belőle, hanem teljesen elrendezte, semmivé tette. Neked
csak elfogadni kell, minden elrendezve.

A tartalomból:

Jób méltán lett bibliai hős, az
öröm bajnoka. Istenbe kapaszkodott akkor is, amikor mindene
megvolt, és akkor is ragyogó arccal
tudta mondani „Mert tudom, hogy
az én Megváltóm él!”, amikor mindent elveszített. Róla olvashattok
ebben a lapszámban. Kutakodjatok, olvassatok bátran életéről.
Kívánom, hogy Jób Megváltója legyen a ti személyes barátotok is!
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Jób

ób élete sokatok számára ismerős. Tudjuk róla, hogy ez
az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő és bűn-gyűlölő volt. Isten
megáldotta őt hét fiúval és három
leánnyal, és nagy gazdagsággal. A
nagy gazdagság viszont nem távolította el Istentől. Mindig komolyan vette saját vétkét, sőt, a
gyermekeiét is. Áldozatot mutatott be Istennek gyermekeiért,
amikor azok felnőttként születésnapi ünnepséget tartottak, azzal a

Igeharmat
Borzási Anna

gondolattal, hogy talán „vétkeztek
az én fiaim és gonoszt gondoltak az
Isten ellen az ő szívükben!”. Így tett
Jób minden nap.

Meglátta ezt a Sátán és elkezdte
őt vádolni Isten előtt. Amikor Isten
dicsérte Jób jellemét a Sátánnak,
akkor ő azt válaszolta Istennek,
hogy Jób azért olyan hálás és hűséges Isten iránt mert meg van áldva
nagyon és jól megy sora. Isten aztán megengedte a Sátánnak, hogy
elvehesse Jóbtól azokat a dolgokat
amik drágák neki. Isten így akarta
bebizonyítani a Sátánnak, hogy Jób
nem csak jólétben, hanem a nyomorúságban is istenfélő marad. Jób
számára nagy próba volt rövid idő
alatt elveszíteni mindent. Hirtelen
odalett hatalmas gazdagsága, és
ami ennél is szomorúbb volt, hogy
mind a tíz gyermeke meghalt. Jób
azonban hűséges maradt. Lelkében
megadással mondta: „Az Úr adta,
az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!” Ezután a Sátán csúnya
betegséget bocsátott rá, ami nagy
szenvedéssel járt. Jób egy cserépdarabbal vakarta magát, hogy fájdalmát csillapítsa, de mégsem vétkezett. Feleségének ezt mondta: „ha a
jót elvettük a rosszat nem
vennénk-é el”?
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Végül Isten nagyon megjutalmazta Jóbot az ő hűségéért.
Lett újra hét fia és három leánya. Lányai az egész vidék
szépségkirálynőinek számítottak és ezenfelül visszaadta
minden gazdagságát duplán.
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Legtöbbször mi sem ismerjük
szenvedésünk okát. Láttam
már sok gyermeket szenvedni
betegség vagy veszteség miatt.

Az a kérdés, hogy mit mond Isten rólunk és hogy miként állunk hozzá a próbához. Vajon
zúgolódunk apróságok miatt?
Vajon elmondhatja-e rólunk is
Isten: „látom az én szolgámat:
Sárit, Zsuzsit, Józsit? Ők a próbában is áldanak engem, dicsérik nevem, hűségesek hozzám!
Ezért majd megjutalmazom őket
a mennyben.”

Erosödnöm kell-hitben és testben

N

éha kell az ember életébe
egy-egy vihar, mely felrázza, ami után más életet kezdhet és
új céljai lehetnek, ami után ismét
szépnek látja a világot.
Nyomorúságunk idején gyakran
feltesszük a kérdést: miért van
szenvedés? Mi a szenvedések valódi oka? És van-e értelme? Ha Isten szeret, miért engedi, hogy ártatlan embereket megkínozzanak,
kicsi gyerekek éhen haljanak, mások tehetetlen beteggé váljanak?
Én is ilyen és ehhez hasonló
kérdéseket tettem fel tavaly nyáron, amikor három hónapig nem
tudtam az ágyból leszállni, majd
még újabb három hónapig csak fél
lábon járhattam. Nem a fizikai fájdalmak voltak
elviselhetetlenek, hiszen arra ott vannak az orvosok és
a gyógyszerek.
A reménytelen
helyzetek tettek
kétségbeesetté. Mintha eltévedtem volna egy
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labirintusban, amelynek azért vágtam
neki, hogy végül fényre s magamra leljek,
fellélegezhessek. Nem gondoltam, hogy
létezik ekkora szomorúság. Olyan volt
mintha belezuhantam volna egy mély és
sötét gödörbe.

A segítségem a gyötrelmes napokon a
zsoltáros könyvem. Egy barátnőm segített
esténként telefonon, hogy együtt énekeljük őket. Közülük az egyik ekkor lett
mindennapi imám:
Fogjad kezem, oly gyenge vagyok érzem,
Hogy nélküled én járni nem tudok.
Fogjad kezem és akkor, jó Megváltóm
A félelemre többé nincsen ok....

A szenvedésről beszélve egy nagyon
fontos szempontot kell szem előtt tartani.

Isten nem távoli közönyös, érzéketlen
hatalmasság, aki messze eltávolodott népétől és annak szenvedéseitől. Ő
nem csak tud a szenvedésről-érzi is. Soha
nem jut el hozzánk fájdalom és szenvedés
úgy, hogy először ne
ment volna át Isten
szívén és kezén.

A Biblia leírja, hogy
abban a világban, amelybe
Isten az embert teremtette,
nem volt szenvedés. Ott ismeretlen volt a
fájdalom félelem. Az Istennel való közösségben mindene megvolt az embernek,
ami boldoggá tette.
Isten azonban annyira szereti az embert, hogy lehetővé tette számára, hogy
visszataláljon hozzá. Nem Isten küldte
ránk a szenvedést, de még ezt is felhasználja arra, hogy magához visszahívjon,

helyreállítsa velünk kötött és általunk megszegett szövetségét, amiben újra életlehetőséget kapunk.

Minden, amin keresztülmentem szükséges volt ahhoz, hogy
azzá legyek, aki ma vagyok, és ahhoz, hogy megtanuljam azt,
amit ma tudok. Azt választom, hogy jobbá leszek és nem keserűbbé. Jobban bízom Isten hűségében mint valaha.
Azért vagyok boldog ember, mert szenvedéseim önvizsgálatra késztettek és Istenhez fordítottak. „Bizony javamra vált
a nagy keserűség” (Ézs 38,17).

Énekeljünk együtt!

Még van remény
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Kajtor Mária

Kerek-erdő hősei

A szenvedő Róka

M

Mesesarok ovisoknak
– színezovel

ár hosszú évek óta élt Ke- Uhu bácsi.
rek-erdőben Rőtt Róka.
Fecó Farkas úgy megijedt
Nagyon megöregedett, már a látáUhu bácsitól, hogy gyorsan elsa is nagyon megromlott. Kerekszaladt.
erdő lakói nagyon szerették és
– Ezek a mostani fiatalok
tisztelték Rőtt Rókát.
olyan szemtelenek – motyoEgyik reggel botjára támaszgott mérgesen Uhu bácsi, és
kodva sétálgatott Kerek-erdőben,
odarepült öreg barátja, a Rőtt
amikor ezt Fecó Farkas meglátta,
Róka mellé.
csúfolódni kezdett:
Rőtt Róka szomorúan bá– Sántika! Sántika! – csúfolódott
mult maga elé, majd megszóFecó Farkas.
lalt.
De épp akkor repült haza Uhu
– Nem az szomorít el, hogy
bácsi, és meghallotta a csúfolóengem kicsúfolt, hanem az,
dást.
hogy ilyen nemzedék jön utá– Nem szégyelled magad, hogy
nunk, akik nem tisztelik sem
így csúfolódsz?! – kiáltott le a fáról a szüleiket, sem az időseket,
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és nem segítenek a gyengéken,
hanem még jobban eltiporják. –
Az öreg róka szeméből a könny
is kicsordult, majd ezt mondta
Uhu bácsinak. – De a Nagy Király csodákat tud tenni, meg
tudja őket változtatni, csak nem
mindegy, hogy mennyit kell
előtte szenvedni.

fiatalok és a kicsinyek is.

– Miért mondtad azt, hogy
nem mindegy, hogy mennyit
kell szenvedni? – kérdezte meg
Tapsi nyuszi Rőtt Rókától? – Én
ezt nem értem.

Rőtt Róka Uhu bácsira nézet,
és a bölcs bagoly intett a fejével,
hogy mesélje el nekik az élettör– Ez igaz! – mondta Uhu bácsi ténetét.
és nagyot sóhajtott.
– Jól van! Üljetek csak le,
Egyszer csak azt vették észre, mert ez hosszú lesz. – mondta
hogy egy állatsereg veszi őket
Rőtt Róka, majd ő is leült egy
körbe. Hamar elterjedt a híre
kivágott fa rönkjére.
Fecó csúfolódásának. És most
– Réges-régen, amikor még
idejöttek, hogy maguk lássák
rókakölyök voltam, és a szommeg, hogy mi történt. Nem csak
szédos erdőben éltem, egy meleg
a felnőttek voltak ott, hanem a
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nyári nap, erdőtűz ütött ki – kezdett bele a történetébe Rőtt Róka. – Pillanatok alatt az egész
erdőben elterjedt a tűz, mindenki
menekült amerre csak látott, voltak akik az értékesnek gondolt
tárgyaikat mentették, míg mások
a családjukat. Én senkivel sem
törődtem, csak magammal. Rohantam ki a tűzből, ahogy csak
tudtam, eszembe sem jutott a
családom, sőt, útközben az idősebbeket is fellöktem, csak hogy
senki se álljon az utamban. Ma
már szégyellem, ahogy akkor viselkedtem. Hamarosan kiértem
az erdőből, és messziről bámul-
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tam a leégett erdő fekete füstfelhőjét. Nem maradt semmi
az otthonunkból, csak egy-egy
üszkös, égett fatörzs állt ki a
földből. Az erdő lakói is nagyon megfogyatkoztak, és sokan megsérültek. Akkor döbbentem rá, hogy meg kellene,
keressem a családomat. Hiába
kerestem őket, mert nem voltak sehol. Mindenki bennégett: a szüleim, és mind a hét
testvérem, öreg nagymamám
is. Olyan fájdalom és bánat
költözött akkor a szívembe,
mintha egy hatalmas követ
tettek volna a szívemre. Az is
fájt, hogy egyedül maradtam,
de az sokkal jobban fájt, hogy
meg sem próbáltam kimenteni
őket a tűzből, csak magammal
foglalkoztam. Én is összeégtem, a bundám leperzselődött.
Mivel nem volt hova menjek,
átköltöztem Kerek-erdőbe.
Amint beértem az erdőbe a
gyerekek csúfolni kezdtek a
leperzselődött bundám miatt, hogy: „Rőtt Róka! Rőtt
Róka!”. Azóta hívnak Rőtt
Rókának. Lassan már el is
felejtem az igazi nevem.
Mindenki döbbenten
hallgatta Rőtt Rókát, még Fecó Farkas is, mert az apja magával hozta őt is. Szégyenkezve hajtotta le a fejét. Voltak,

akik a szemeiket törölgették.
Rőtt Róka folytatta tovább a
történetet.

– Hosszú idő telt el, amíg a
szívem fájdalma elmúlt. El kell
mondjam, hogy ebben a Nagy
Király segített, és a legjobb barátom, Uhu bácsi. Egyszer megismerkedtem Terézzel, egy nagyon kedves rókalánnyal, akit
feleségül is vettem. Született kilenc kis rókánk. Nagyon szerettem őket. De egy téli nap vadászok jöttek Kerek-erdőbe. A vadászkutyák ráakadtak az otthonunkra. Hogy megmentsem a
családomat, kirohantam, és eltereltem a kutyákat. Ezalatt
Teréz a gyerekekkel elmenekült. De menekülés közben
csapdába esett, a vadászok lelőtték, és elfogták a kicsinyeinket is. Azóta sem tudok róluk
semmit. Újra egyedül maradtam. Újra fájdalom költözött a
szívembe. Nem értettem, hogy
miért kell ilyen sokat szenvedjek. Hosszú idő után, megvigasztalódtam, és megértettem,
hogy ennyi szenvedés után sokkal jobban megértek másokat,
és így meg tudom őket vigasztalni. A Nagy Király kárpótolt a
veszteségért, ti lettetek a családom, és sok-sok szeretetet és törődést kaptam tőletek.
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Kicsik és nagyok sírtak. Ekkor előlépett Fecó Farkas, és
Rőtt Róka előtt megállt.

– Kérlek, bocsáss meg, hogy
csúfoltalak. Én… én… én…
nem tudtam… – és keservesen
sírni kezdett.

Rőtt Róka magához ölelte, és
azt mondta:
– Nem haragszom, de sokkal
boldogabb leszel, ha szeretet
van a szívedben, ha másokat
szeretsz és másokon segítesz.

Felejthetetlen nap maradt ez
mindenki számára Kerek-erdőben. Az állatok énekelni kezdtek. Így fejezték ki hálájukat a
Nagy Királynak, amiért Rőtt
Róka köztük élhet.

Kiss Adina

Mennyei oltalom a szenvedések között

N

agyon lesújtó volt az a hír,
amit 2009 novemberében közöltek velem Mátyás fiammal kapcsolatosan, ugyanis rosszindulatú
daganatot találtak a jobb térdében.
Elfogadhatatlannak tartottam, hogy
az én kisfiam, aki olyan életvidám,
örökmozgó volt, egyik pillanatról a
másikra halálos betegségbe essen.
Felgyorsultak az események és néhány napon belül számos orvosi
vizsgálat igazolta, hogy nagy a baj.
Veszélyben volt az élete.
Közelebbi és távolabbi ismerőseink akik szeretik az Úr Jézust sokat
segítettek és imádkoztak a nehéz
percekben velünk és értünk. Nagyon
nehéz döntések előtt állt az egész
család. Az orvosok kemoterápiás kezelést ajánlottak, ami
súlyos mellékhatásokkal
jár: étvágytalanság, szédülés, rossz közérzet,
hányinger, hajhullás,
az immunrendszer
lerombolása. Mátyás
helyzete kilátástalan volt orvosi
szemmel nézve,
minden alkalommal amikor orvosnál jártunk
nagyon rossz
híreket kaptunk.
Mátyás 2010-ben a bécsi kórházban
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Dombi Anikó, Mátyás édesanyja

Még abban az évben, karácsony
előtt elkezdtük a kemoterápiás
kezelést Debrecenben. Azonban
nagy öröm volt számunkra, hogy
a karácsonyt együtt tölthettük a
családdal itthon. Igaz, Mátyásnak hatalmas fájdalmai voltak.
Négyóránként kapta a fájdalomcsillapítót.
Az ünnepek után viszont tovább folytatódtak a kezelések
Debrecenben egészen márciusig.
Ezután következett az első műtét
Bécsben. Isten gondviselését tapasztaltuk meg ekkor is, mert az
idegen környezetben testvérekre
találtunk, akikben Isten szeretetét tapasztalhattuk.

Ezt követte Nagyváradon további kemoterápia. Május 10-én
újból műtétre került sor Bécsben. Ezt is kemoterápiás kezelés követte ugyancsak Nagyváradon. Július 12-én már újból
Bécsben voltunk, ahol életmentő műtétet végeztek el, hiszen
egy elfertőződés miatt igen súlyos lett Mátyás állapota.
Hosszú kemoterápiás kezelések,
újabb műtétek, de a bécsi testvérek felénk irányuló szeretete
által tette Isten boldoggá az újból kórházban töltött karácsony
esténket.

Elmondhatjuk, hogy mindeddig
megsegített minket az Úr. Köszönjük mindenkinek aki imában vagy
másféle segítséggel támogatott minket. Kívánjuk, hogy mindenki tapasztalja meg Isten oltalmát, gondviselését, ha szenvedésbe kerül.

Ez az év nagyon nehéz volt.
Hála az Úrnak, átsegített rajta.
Az erőnk feletti nehézségekben
erőt adott és megerősített. A
kemoterápiás kezelések lejártak, azonban azóta is sok helyreállító műtétre került sor.
Évente 3-4 műtét.

A rejtvény minden sorába és oszlopába írd be
az ABCD betűket, úgy hogy minden sorban és
oszlopban egyszer szerepeljen mindegyik betű.
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Beküldte: Sipos Sarolta

Rejtvény

Dombi Mátyás

Miért? Miért nem?

E

gyszer az egyetemen csúfondárosan kérdezte tőlünk egy tanár, hogy miért
hisszük amit hiszünk. „Mert így
tanították a vasárnapi iskolában?” Ha sarokba akarnak szorítani hitetlenek, vannak-e érveink? Bevallom, nekem tetszett ez
a beszéd. Tényleg, én miért hiszek? Mert a szüleim így neveltek, ezt tanultam, vagy mert magam megküzdöttem a hitemért?
Megmakacsoltam magam, hogy
utánajárok a hitemnek.
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Az biztos, hogy lesznek olyan
osztálytársak, barátok, tanárok,
akik röhögni fognak azon, ha hiszel a teremtéstörténetben, ha
azért nem teszel meg valamit,
mert bűn. Ómódinak és a tudomány „tényeitől” lemaradottnak
fognak tartani. Ezek időnként ki
fogják húzni alólad a széket, számíts rá, hogy lesznek kérdések,
amelyekre nem fogsz tudni válaszolni.

Mit lehet tenni, ha kétségek
gyötörnek? Válaszokat keresni. És
kérdéseket kell feltenni, a másik
Egy ma élő írót kérdeztek,
oldalnak is. Leggyakrabban azzal
hogy hívő ember-e. Azt válaszolta
jönnek a támadók, hogy a szerető
rá, hogy mikor igen, mikor nem.
Isten meg a pokol nem fér össze. A
Mert a hívőt kísérti a hitetlenség,
mindenható Isten meg az ártatlaa hitetlent pedig kísérti a hit.
nok szenvedése nem fér össze.
Meglehet, hogy téged is néha
Sokan foglalkoztak komolyan
elkap a kétely. Mi van, ha az
ezekkel a kérdésekkel, nézzetek
egészet csak bemagyarázzuk ma- utána! Nézzetek erről szóló filmegunknak, ha nincs is törődő Isket, előadásokat, beszámolókat.
ten, nem figyeli életünket, nincs
Tele van velük az internet! Tudmegváltás, örök élet? Ha nem ju- játok, milyen sok bizonyságtevés
talmazza meg a benne bízókat?
van a neten olyan emberektől,
Ha nem lesz igazság mégse? ...
akik majdnem meghaltak és azHa így van, ne félj attól, hogy Is- után változtattak az életükön?
tent ezzel magadra haragítottad. Rengeteg. Döbbenetesen sok. KeMindenkit megkísért a kételkeressetek rájuk.
dés, legföljebb nem beszélnek róFoglalkozni kell a témával, és
la.
akkor lesznek válaszok. S ne fog-
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lalkozzatok azokkal, akiket nem
is érdekelnek a válaszok, csak
kérdeznek... Az igazság az, hogy
az önzés meg Isten nem fér
össze. Sok „kérdés” – helyesebb
lenne költői kérdésnek, kifogásnak, takarónak nevezni őket –
arról szól, hogy kényelmesebb,
ha nincs, ha nem érdekel, ha
nem tudom biztosan. Mondjuk
kényelmes bolondság.
Fontos a „miért hiszek” kérdés. Fontos a „mit hiszek” is.
Fontos most föltenni a kérdéseket, míg tinédzser vagy, és
kíméletlenül őszinte, radikális,
nem megalkuvó. Ez az időszak
ajándék, ráadásul van időd
foglalkozni vele. A suli mellett
még simán belefér. :P Csak aki
foglalkozik vele, annak lesznek
valamire való, használható válaszai. S a dolgok igazságát ki
lehet próbálni. Ki kell próbálni.
A tények kiállják a próbát, nem
kell félteni őket :D!

Tiniknek
Kui Enikő

Király beszámoló - egy királyi táborról

N

yár: a pihenés, kirándulások
időszaka. Mi is (váradiak)
elmehettünk felfrissülni a Királyi
táborba, a Dragan folyó völgyébe.

Megelevenedett előttünk a múlt.
Krónikát írtunk s festettünk; királyi
étkekben volt részünk; agyagból
különböző tárgyakat formáztunk s
kiálltuk a próbatételeket a küzdőtéren (sportpályán). Királyi tábor volt:
két király élete játszódott le előttünk s figyelhettük küzdelmeiket;
Saul király és Dávid király szólt
hozzánk és Isten tanított, figyelmeztetett minket.
 Isten azt nézi, ami a szívben
van s kéri azt (Dávid felkenetése –
1Sám 16,7, Péld 23,26).

 Mi is győzhetünk a mi Góliátunk felett, aki támad ellenünk csúnya beszéddel, verekedéssel (Dávid
és Góliát – 1Sám 17,45).
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☺

 Milyen egy igazi barát s én milyen barátja vagyok-e valakinek – főleg a nehéz
időkben (Dávid és Jonathán – Péld 17,17).

 Düh, harag, gyűlölet kalapácsa a szívünkben szétrombolhatja kapcsolatainkat
Istennel és a körülöttünk lévőkkel, de legyőzhetjük a gonoszt jóval (Saul halálra üldözi Dávidot – Róma 12,21).
 Tisztán tarthatjuk szívünket, beszédünket, gondolatainkat, Isten Igéjét megtartva (Dávid és Bethsabé – Zsolt 119,9).

 A lázadásnak következményei vannak,
az engedelmesség meghozza a kellő időben
gyümölcsét (Dávid és Absolon – Ef 4,7-8).

Ezeket az értékes kincseket gyűjtöttük
nap mint nap s rejtettük el tuti-biztos, titkos helyre-a szívünkbe.

A királyi tábor véget ért, de királyi gyerek vagyok ma is és holnap is. És te? A királyi családhoz tartozol?
Gergely Annamária

A 2014. – 2. lapszám rejtvényének
megfejtése: Eszter királyné
HARMATCSEPPEK – keresztyén gyermeklap

Megjelenik a Romániai Magyar Baptista Vasárnapi Iskolai Szövetség gondozásában. ISSN 2066-4184
Szőke Réka: szerkesztő - Solczi Klára: grafika - Havas Péter: tördelés, grafika - Nyomda: Tipografia Leş, Szatmárnémeti

Levélcím: Szőke Réka, 447170 Lazuri nr. 324, jud. Satu Mare, RO
e-mail: rekaharmat@yahoo.com – internet: www.harmatcseppek.home.ro
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Tudóska
Játszottad már
barátaiddal azt a
játékot, hogy bekötitek valaki
szemét, és a tét az, hogy minél
több hasonló formájú tárgyat tapintással felismerjen? Mókás játék, főleg amikor eltéveszti az illető, és ti nagyot nevettek. Mégis
szeretnél a helyébe lenni, hogy
te találd ki. Biztos vagy abban,
hogy megtapintva a teniszlabdát,
nem fogsz narancsra tippelni,
hanem büszkén tudni fogod,
hogy mit tartasz a kezedben. De
hogyan is van ez? Nem látod,
mégis tudod?

Testünk egy szuperül megtervezett és megalkotott bonyolult gépezet, ami tökéletes összhangban működik.

Ha valamelyik „alkatrész” meghibásodik, akkor
vesszük az irányt az orvosi rendelő fele. Minden
egyes porcikánk, sejtünk teremtő Istenünk nagyságáról és hatalmáról beszél. A zsoltáríró vajmi
keveset tudott a mai tudomány szemszögéből,
mégis Isten Szentlelke által tisztán látta Istenünk
Belegondoltatok, hogy amit
nagyságát és hódolattal írja a 139. zsoltárban:
mi olyan természetesen ve„Magasztallak, mert félelmetesen és csodálatoszünk, hogy számunkra adott,
san alkottál” (angol ford., 14. vers). Hát még ma,
az Isten csodálatos alkotása?
amikor röntgengépekkel világítjuk át a csontokat,
a testbe vezetett minikamerával vizsgáljuk annak belsejét, pl. a beleket, agyfelvételeket készítünk, az anyuka méhében ultrahanggal csodáljuk
a kistesót, és még sorolhatnám a végtelenségig
A bőr szerkezete
azokat a módokat, amelyek által
Isten nagyságára csodálkozhatunk
Szőrszál
Verejtékmirigy kivezető csöve
rá. Elgondolkodtál már ezen?
Felhám

Szőrmerevítő
izom
Faggyúmirigy

Hajgyökér

Ideg

Irha

Bőr alatti
zsírszövet

Verejtékmirigy

Vérér

De kanyarodjunk csak vissza a
szemkötősdis játékunkhoz. Mi tudatja velünk, hogy mi van a kezünkben? Eltaláltad! A bőrünk,
hiszen több millió (igen, jól olvasod!
– több millió) idegvégződés és érzékelő testecske van a bőrünkben,
amelyek tapintásüzeneteket küldenek az agyadnak. Nem csodálatos
ez? Mit tudsz még a bőrödről?
Tudtad, hogy a bőröd olyan, mint

egy takaró vagy egy vízhatlan kabát?
Hogy tested legnagyobb szerve? Hogy
véd a bacik támadása ellen? Hogy segít
testednek a légzésben? Olyan, mint egy
antenna, amely befogja a jeleket, és figyelmeztető jeleket küld az agynak. Hűha… Nem kis dolog, és még a tizedét sem
mondtam el.

Ám ugyanúgy, mint más
szervünk, a bőrünk is meg tud
betegedni. Így történt sok száz évvel

ezelőtt egy híres előkelő emberrel, Jóbbal,
akinek a történetét elolvashatjátok a Bibliában. Jób nagyon szerette Istent, félte,
tisztelte Őt, és gyűlölte a bűnt. Mint Közel-Kelet leggazdagabb embere (akkoriban állatállományban mérték a gazdagságot, így lásd: volt neki 7000 juh, 3000 teve, 500 igavonó barma, 500 szamara)
szolgák temérdeke leste parancsát, fejedelmek hódoltak neki, sokan tisztelték és
hallgattak szavára. Azonban egy napon
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nagyon beteg lett. Azt nem tudta, hogy
Isten engedte meg a betegségét.
Ugyanis akkoriban a betegséget Isten
büntetésének tekintették. Úgy hitték,
Jób is valami rosszat követett el az Isten ellen, de a Bibliából mi tudjuk: nem
így volt.

Egy szörnyű betegség támadta
meg: egész testét elborították a gyulladt, fekélyes sebek, amelyek annyira
viszkettek, hogy egy cserépdarabbal
vakarta magát. Étvágytalan volt, erőtelen, nehezen lélegzett, bűzösek voltak a
sebei, megfeketedett és lehámlott a bőre. Mindezek mellett állandó szörnyű
fájdalom gyötörte.
Emberileg- a tudósok szerint-, az
ókori időkben, amikor és ahol Jób élt, a
bőrbetegségek kialakulását segítette a
sivatag felől fújó száraz szél, ami apró,
nagyon száraz port vitt. Ez megült az
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emberek pórusain, kiszárította a bőrt, és
idő kérdése volt, hogy a kicserepeződött
bőr mikor fertőződik el.

Bár leírhatatlan szenvedésen ment át
Jób, hűséges maradt Istenhez, Istenbe
helyezte bizalmát. Betegsége nem Isten
csapása volt, hanem hűségpróba. Jób „kiállta” a próbát.

Antoni van Leeuwenhoek

Ma köztudott, hogy akkor alakul ki fekély, ha bőrünk gennykeltő baktériumokkal
fertőződik meg. Az orvos úgy kezeli, hogy
kimossa a piszkot a sebből, bekötözi, naponta cseréli a kötést és antibiotikum-kúrát
ír fel.

Te kiállnád a próbát? Ma is enged meg
Isten betegségeket, hosszabbat vagy rövidet, súlyosabbat vagy könnyebb lefolyásút.
Hová fordulsz ekkor segítségért, kibe veted reménységed? A tudomány, az orvosok, a gyógyszerek mind-mind eszközök
Isten kezében a gyógyulásodért. De a legfőbb gyógyító az, aki teremtett téged, kinek
kezében van élet és halál: Ő a te gyógyítód. Ezt sose feledd!

Tudtad?

Az antibiotikumok
azok a gyógyszerek,
amelyek a szervezetben megtelepedett
kórokozó baktériumokat elpusztítják vagy
meggátolják szaporodásukat.

Az első baktériumokat Antoni
van Leeuwenhoek holland természettudós pillantotta meg 1674ben egy kétszázszoros nagyításra
képes mikroszkópban, amit mellesleg ő maga készített el.
Nem minden baci ártalmas, sőt
otthont adsz olyan hasznos baktériumoknak is a testedben, amik segí-

tenek a tápláléklebontásban, vagy olyanoknak, amik fontos vitaminokat állítanak
elő.

A legtöbb baktérium a bőr felszínén és
az emésztőrendszerben található.
Ma bizonyos betegségek ellen a védőoltásokkal védekezünk. A védőoltás
gyöngített vagy elpusztított kórokozókat
tartalmaz, aminek a célja, hogy azokat
bejuttatva a szervezetbe védettség alakuljon ki a szervezetben. Védőoltást kapunk pl. torokgyík, szamárköhögés, járványos gyermekbénulás stb. ellen. A védőoltások használata nyomán számos
fertőző betegség eltűnt vagy csak nagyon ritkán fordul elő.
Máté Imola

Baktériumok

Fájdalom az irodalomban (idézetek)
 Isten mindenkire annyi fájdalmat
osztott, amennyit az
illető el bír viselni,
se többet, se kevesebbet (Diego Marani).

Lehet, hogy a fájdalom emlékeztet arra,
hogy élünk, a szeretet viszont arra emlékeztet,
hogy miért élünk (Trystan
Owain Hughes).


Bár az igazság
felszabadíthat, az
nem jelenti azt,
hogy nem fáj (Ally
Carter).


 Senkinek sem szabad úgy eltelnie a maga szenvedéseivel,
hogy más kínjára ne figyeljen oda
(Kun Erzsébet).
 A fájdalom is érték, nem csak
az öröm. A fájdalom az, ami megállítja, arra kényszeríti az embert,
hogy végiggondoljon dolgokat, és
hogy képes legyen másokat megérteni. Nem azért születtünk le a
földre, hogy csupa öröm érjen bennünket, hanem hogy megváltozzunk, hogy bizonyos problémákra
magunk körül megoldást találjunk
(V. Majzik Mária).

 Az emberi fájdalmakra csak a szeretet s
a hit ad vigaszt, s hogy
Krisztus részvéte nem
ismer csekély és jelentéktelen fájdalmat (Lev
Tolsztoj).
 Mindig jobb emberekké válunk, ha azok,
akiket szeretünk, sebet
ejtenek rajtunk. Erősebbé tesznek bennünket,
és ha megbocsát nekik,
többé nem érzi a seb
helyét (Danielle Steel).

 Találj egy helyet önmagadban,
ahol ott van az öröm, és az öröm
legyőzi a fájdalmat (Joseph
Campbell).

Gyűjtötte: Meleg Adina
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Amit a fájdalomról tudni
érdemes

Minden ember ismeri a fájdalom érzését. Ennek ellenére a fájdalmat elég nehéz pontosan körülírni. Általában a test
szöveteinek a sérülése okozza, a különböző sérülések különböző jellegű fájdalommal járnak. A zárt térben keletkezett
gyulladás vagy duzzanat lüktető fájdalmat
okoz, mint amilyen a kelés vagy a fogfájás; egy üreges belső szerv – például a
bél – megfeszülése hol megszűnő, hol
kiújuló fájdalmat okoz; ha egy szerv vérellátása megszűnik állandó erős fájdalom
érezhető; a szövetek hő vagy vegyszerek
okozta pusztulását égető fájdalom kíséri;
a kisebb rándulásokra és izomgörcsökre
általában a folyamatos sajgás jellemző.

A fájdalomnak két fontos
feladata van

Először is arra készteti a szenvedőt,
hogy hagyja abba azt, ami a fájdalmat
okozza, és pihentesse az érintett szöveteket. Az ilyen kényszerpihenő elősegíti a sérült szövetek gyógyulását is.

Michelangelo: Pietà – 1499

Vincent van Gogh: Pieta – 1889
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Másrészt a fájdalom korai figyelmeztető
rendszerként is működik, amely arról tájékoztat bennünket, hogy betegség van
a szervezetünkben.

A fájdalomnak három jelentős tulajdonsága van

Az első az, hogy a fájdalom a ténylegesen megsérültnél nagyobb területre
is szétsugározhat (pl. a beteg szívből
származó fájdalom a karban is érezhető).
Ez a tulajdonság segít az orvosoknak
megállapítani, milyen betegség okozza a
fájdalmat. Másodszor, a betegség okozta
fájdalom olykor egészen máshol érezhető, mint ahol valójában képződik, kisugárzik (pl. a láb amputációja után a sérültek néha fájdalmat éreznek a nem létező lábujjaikban. A fájdalomnak ezt a fajtáját fantomfájdalomnak nevezik). Harmadszor, a fájdalomnak van egy, az orvosok által küszöbértéknek nevezett jellegzetessége is. (A küszöbértéken azt a
kritikus ingererősséget értik, ami az ember
számára fájdalomként jelentkezik.) Ha ez
a küszöb megemelkedik, a fájdalomérzet csökken vagy meg is szűnik; ha viszont lecsökken, már a legkisebb fájdalom is elviselhetetlennek tűnik, s a korábban nem fájdalomként jelentkező ingerek,

Avignoni Pietà – 1454

El Greco: Pietà – 1576

mint az érintések vagy zajok, fájdalmassá
válhatnak. Ezeknek az ideiglenes ingadozásoknak gyakran nincs sok köze a sérült
szövet állapotához.

Fájdalom a művészettörténetben

A Pietà (ejtsd: piéta) szabad fordításban „A fájdalmas anya” – a keresztről levett Krisztust ölében tartó és fiát sirató Mária ábrázolása. Önálló kétalakos
kompozícióként a német szobrászatban jelent meg először a 14. században
(Vesperbild). Azóta is kedvelt témája mind
a festészetnek, mind a szobrászatnak.

A legismertebb Pietà-alkotások: Avignoni Pietà (ismeretlen mester festménye,
1454 - Párizs, Louvre); Michelangelo szobrai: a világhírű, ifjúkorában alkotott Pietà (1499), amely a római Szent
Péter-bazilikában látható, valamint két
időskori műve, a Pietà a firenzei Museo
dell'Opera del Duomo-ban és a Milánóban
látható Rondanini Pietà. Ismertek még El
Greco és Van Gogh alkotásai, valamint
egy magyar szobrász, Tóbiás Klára műve
is.
(Forrás: wikipédia / Művészeti lexikon
I–IV. Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. 3. kiad. Budapest: Akadémiai.
1981–1983.)

Tóbiás Klára: Magyar Pieta 1956
– 2006-ban készült

Jó tudni, hogy...

Bizonyos – a fájdalom okával össze
nem függő – tényezők (fizikai vagy lélektani hatások) megemelhetik a fájdalomküszöböt. Ebben az esetben csökken a
fájdalom érzete. Fizikai behatások például a fájdalomcsillapítók, a hőkezelés,
az érzéstelenítők, stb. Lélektani hatások
például az izgalom, a figyelem-összpontosítás, a magabiztosság, a bizalom az
orvosban vagy a hit.

Vannak olyan hatások is, amelyek csökkentik a fájdalomküszöböt, így
növelik az érzett fájdalom nagyságát. Fizikai hatások például a rossz egészség,
az éhség, a hideg vagy más forrásból
származó fájdalom. Lélektani hatások a
félelem, az aggodalom, a szorongás, a
kimerültség, az álmatlanság, a depresszió, a frusztráltság vagy az unalom.
A napközben még elviselhető fájdalom
ezért éjszaka elviselhetetlenné válhat.
Így a hit, az orvosba vetett bizalom,
a barátság, a szeretet és az érdekes
tevékenységek gyakran sokkal többet
nyomnak a latba a fájdalom enyhítése
terén, mint a fájdalomcsillapítók.

Meleg Adina, Nagyvárad
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Oltalmam és váram az Úr

2010 januárjában, 12 évesen tudtam meg, hogy daganatos beteg lettem. A hír
hallatán nagyon elszomorodtam és szinte el sem hittem,
hogy ez velem megtörténhet.
Összetörtem és Istenhez fordultam, tőle kértem segítséget az előttem álló hosszú
útra. Emlékszem, nem sokkal betegségem kitudódása
után édesanyám igét kapott,
a 91. Zsoltárt, ami az Istenben bízók bátorságáról és reménységéről szól. Ez a zsoltár végigkísért betegségemen.
Kezelések következtek és
megpróbáltatások, teljesen
átértékelődtek az azelőtti
dolgok bennem. Olyan kis
dolgokért is hálát tudtam
adni amiket azelőtt nem is
vettem figyelembe. Nehéz
szenvedéseken mentem át,
főleg miután először meg-
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műtöttek. A fájdalmaim
nagyok voltak, de Isten velem volt. Többször olvastam a Jób könyvét amiből
sok mindent tanultam, és
megértettem többek közt
Nagy Balázs,
azt is, hogy mindent Isten
Szatmárnémeti
adott nekem, és akármikor
el is veheti. Bár sokat
szenvedtem, de úgy éreztem hálával tartozok
Istennek, ugyanis láttam sokkal nagyobb
szenvedésben élő gyerekeket, fiatalokat. Aztán
Isten kegyelméből eljöhetett az az időszak is,
amikor a kezeléseket befejezhettem és bár még
egy kisebb műtét még várt rám, de erősödni és
javulni kezdtem.
Az ezután következő időben sajnos meglazult kapcsolatom Istennel, de hálával tartozok
neki, hogy 16 évesen egy komoly döntésre jutottam.
Hogy mit tanultam a szenvedésből és a betegségből? Legfőképpen a hálát. Hálát adni a
legkisebb, sokaknak talán természetes dolgokért is. Hálát adni Istennek mert megtartott
és megerősített. És hogyan tekintek vissza?
Néha előjönnek gondolataimba azok a szenvedések és megpróbáltatások, de örömmel gondolok mindig vissza, mert sokat tanulhattam
belőle, és mert Isten, aki a leghatalmasabb,
meggyógyított.

Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt
mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! (Zsolt 91, 1-2)
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Apró csoda tűvel és cérnával
Hozzávalók:

Kézimunka

– sablon
– kartonos színes lap, és egy másik szín amire ráragasztjuk a végén
– tű és kétféle színű cérna
A sablont ráhelyezed a színes lapra majd a pontok
helyén a tűvel kiszúrjuk. Egyik színű cérnával középen
levő pontból indulva elkezdjük kivarrni. Minden szélső
lyukból középre öltünk. Egyik színnel a kereszt rövidebb ’fáját’ varrjuk ki, másik színnel a hosszabbikat. A
hátoldalán a cérnavégeket összekötjük. Ha készen
vagy a lap szélét körbevághatod formavágóval, majd
ráragasztod a másik színű lapra, úgy hogy a szélein kilátszódjon. Használhatod könyvjelzőnek, de képeslapnak is nagyon szép.
Sipos Sarolta

Alap-muffin

Hozzávalók: 4 egész tojás, 1 pohár joghurt, 1 pohár olaj, 2 pohár cukor,
3 pohár liszt, 1 csomag sütőpor, 1 vaníliás cukor, mazsola vagy csoki.

Rejtvény

1. Jézus követője.
2. Bátor királyné.
3. Király, aki bölcs szívet kért Istentől.
4. Hitetlen ….
5. Zákeus foglalkozása.
6. Különleges fa Éden kertjének közepében.
7. Jerikóban két izráeli kémet elrejtett.
8. Az első keresztényeknek is része volt benne.
9. Dávid hangszere.
10. Hegy, amelyen Mózes az Ő törvényeit kapta Izráel
számára (Hórebnek is nevezték).
11. Héberül azt jelenti: dicséretek (Könyv a Bibliában).
12. Karácsony, húsvét, pünkösd...
13. Mária és Márta testvére.
14. Népét Isten ebből az országból szabadította ki.
15. Szövetség más szóval.
16. Amikor az ember megszólítja Istent.
17. Az ígéret földje.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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és László Adél

A tojást a joghurttal és az olajjal összedolgozzuk, majd beletesszük a
cukrot, vaníliás cukrot, lisztet és sütőport és jól összekeverjük. Végül belekeverjük a csoki reszeléket vagy mazsolát. A masszát a formákba szedjük
és 180 fokon kisütjük. Jó étvágyat!
Sipos Timoti,
Szatmárnémeti

Készítettek: Borbély Csilla

Fozöcske

18. Valami, amit úgy kapunk, hogy nem érdemelünk meg.
19. Jónást ebbe a városba küldte Isten.
20. Y
21. Itt áldoztak a zsidók.
22. A vőlegény párja.
23. A görög ABC utolsó betűje.
24. Boáz felesége.
25. Jelkép a Krisztus testével és vérével való közösségre.
26. Az isteni.... agapé szó jelentése.
27. A zsidók ősatyja.
28. Palesztina három tartománya közül a legészakibb
(...…......., Samária, Júdea).
29. Izsák testvére.
30. Gonosz szellemek.
31. Illés utóda a prófétai szolgálatban.
32. JEHOVA, más szóval.
A szürke függőleges sorok33. Jákób ikertestvére.
ban kapott megfejtést kell
34. Lábán kisebbik lánya.
beküldened november 2035. Zakariás pap felesége.
ig címünkre.

Nyalókás pillangók
Ha a barátod szomorú és
örömet szeretnél szerezni
neki, vagy csak meglepni
könnyen elkészítheted ezt a
kézimunkát és „megédesítheted” a barátod napját!
Hozzávalók
– papír
– filctoll
– olló
– ragasztó
– nyalóka

Elkészítése: Kettéhajtott színes papírra rajzoljunk egy fél pillangó szárnyat. Majd vágjuk ki a lepke formáját. Díszítsük kedvünkre rajzzal, lepkemintával. A lepke közepén vágjuk két kis lukat és
ezen fűzzük át a nyalóka pálcikáját. Hogy a lepke arcocskája
még valósághűbb legyen, rajzolhatunk vagy ragaszthatunk rá
szemeket, csápocskákat.
Ötlet: Ragaszthatsz kiszúrós formákat a pillangóra, vagy rajzolhatsz filctollal pöttyöket, aztán írj egy bátorító üzenetet körbe, a
pillangó szárnyai szélére.
Például:

ÖRÜLJ JÉZUS SZERET TÉGED!
A BARÁTOD VAGYOK!
SZÁMITHATSZ RÁM!
KÖSZÖNÖM A BARÁTSÁGODAT!
Mi így készítettük el! – lásd a túloldalon.

Beküldte: Egyed Adina,
és a várasfenesi gyerekcsoport

Fehér/kék kalap

Kézimunka

Kellékek
1 db régi/karcos cédé
1 műanyag pohár, vagy egy üres konzervdoboz
1 bő marék vatelin
2 kis darab textil
tű, cérna, ragasztópisztoly

Körbefércelünk egy kb. 24
cm (átmérőjű) kört, beletesszük a cédét és összehúzzuk. Kb. 22 cm kört,
ugyanúgy körbefércelünk.
Egy alacsonyabb, üres konzervdobozt megtöltünk vatelinnel vagy műanyagpoharat
kettévágunk és a korongot
megtöltjük vatelinnel. Beletesszük az anyag közepébe
és ezt is összehúzzuk, rögzítjük. Ragasztópisztollyal
rögzítjük a cédére a vatelines korongot. Szalagot kötünk rá, virággal díszítjük és
kész is. ☺
Borzási Anna

